
والعلـــم السرة
 بسم ال الرحمن الرحيم 

ل رب الع���المين، وص���لى ال وس���لم وب���ارك عل���ى عب���ده ورس���وله نبين���ا محم���د وعل���ى آل���ه وص���حبه الحم���د
: أجمعين، أما بعد

ن��وا ق��وا أ�نف�س��ك�م	 و�أ�ه	ل�يك��م	 ن��ار�ا{ -:ج��ل وعل-فسوف يكون مح��ور ه��ذا اللق��اء ف��ي ق��ول ال  ين� آم� ي��ا أ�ي�ه��ا ال��ذ�
ار�ة� ج� ق�ود�ه�ا الن�اس� و�ال	ح� لن النسان ل يستطيع أن يقي نفسه، وأن يجعل بين��ه وبي��ن] سورة التحريم) 6[( }و�

ع��ذاب ال وقاي��ة إل بمعرف��ة م��ا يتق��ي مم��ا ي��3ؤتى ومم��ا ي��3ترك، ول يس��تطيع أن يق��ي أهل��ه ه��ذه الن��ار ال��تي
وقودها الناس والحجارة إل بتعليمهم ما ينفعه��م، فمنطلقن��ا م��ن ه��ذه الي��ة، ومعولن��ا عليه��ا أول7 وآخ��را7، وم��ن

.خلل كلم أهل العلم من كبار المفسرين الموثوقين يتبين ما أردت

ي��ا أيه��ا ال��ذين: هذه الية يقول المام أب��و جعف��ر محم��د ب��ن جري��ر الط��بري ف��ي تفس��يرها يق��ول تع��الى ذك��ره 
صدقوا ال ورسوله علموا بعضكم بعضا7 ما تقون ب��ه م��ن تعلم��ونه الن��ار، وت��دفعونها عن��ه إذا عم��ل ب��ه م��ن

ن��وا ق��وا أ�نف�س��ك�م	 و�أ�ه	ل�يك��م	 ن��ار�ا{طاعة ال، واعملوا بطاعة ال،  ين� آم� كي��ف] س��ورة التحري��م) 6[(} ي�ا أ�ي�ه��ا ال��ذ�
تقي نفسك هذه النار إل بتعلم ما يتقى، الجاهل ل يستطيع أن يجعل بينه وبي��ن الن��ار وقاي��ة، إل بق��در م��ا

. يتعلمه مما يتقى به هذا العذاب

علم��وا بعض��كم بعض��ا7 م��ا تق��ون ب��ه م��ن تعلم��ونه الن��ار، وت��دفعونها عن��ه إذا} ق�وا أ�نف�س��ك�م	{: يقول ابن جرير
وعلموا أهليكم من العمل بطاع��ة: يقول} ن�ار�ا و�أ�ه	ل�يك�م	{: عمل به من طاعة ال، واعملوا بطاعة ال، وقوله

ال ما يقون به أنفس��هم م��ن الن��ار، به��ذا يظه��ر الرتب��اط الوثي��ق بي��ن ه��ذه الي��ة وبي��ن م��ا نتح��دث عن��ه م��ن
. السرة الذين هم الهل والولد والقارب من ترابط

ق�ود�ه��ا{: ف��ي ق��وله- رض��ي ال عن��ه-ثم ذكر ابن جرير بأسانيد جيدة ع��ن عل��ي  ق��وا أ�نف�س��ك�م	 و�أ�ه	ل�يك��م	 ن��ار�ا و�
ار�ة� ج�� اعمل��وا بطاع��ة ال،: علم��وهم، أدب��وهم، وع��ن اب��ن عب��اس يق��ول: ق��ال] س��ورة التحري��م) 6[( }الن��اس� و�ال	ح�

اتق���وا ال، وأوص���وا: واتق���وا معاص���ي ال، وم���روا أهليك���م بال���ذكر ينجيك���م ال م���ن الن���ار، وع���ن مجاه���د ق���ال
يقيه��م أي ي��أمرهم بطاع��ة ال، وينه��اهم ع��ن معص��يته، وأن يق��وم عليه��م: أهليكم بتقوى ال، وعن قتادة ق��ال

بأمر ال، ي��أمرهم ب��ه، ويس��اعدهم علي��ه، ف��إذا رأي��ت ل معص��ية ردعته��م عنه��ا، وزجرته��م عنه��ا، يعن��ي ه��ذه
الوقاية من عذاب ال س��واء ك��انت للنف��س أو للهلي��ن ال��ذين ه��م بالس��لوب المعاص��ر الس��رة، ه��ذه الوقاي��ة
إنم��ا تك��ون ب��التعليم، بتعلي��م م��ا ينف��ع ليعم��ل ب��ه، بتعلي��م م��ا يض��ر ليجتن��ب، تعلي��م الم��أمورات والمحظ��ورات،
المأمورات لتفعل، والمحظورات لتترك، والتقوى عبارة عن فعل المأمورات وترك المحظورات، وقال الح��افظ

م��ائه وعبي��ده م��ا: ابن كثير في تفس��يره ع��ن الض��حاك ومقات��ل Iح��ق عل��ى المس��لم أن يعل��م أهل��ه م��ن قرابت��ه وا
وف��ي معن��ى ه��ذه الي��ة الح��ديث ال��ذي رواه الم��ام أحم��د وأب��و: فرض ال عليه��م، وم��ا نه��اهم ال عن��ه، ق��ال



ص��لى-ق��ال رس��ول ال : داوود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع ب�ن س�مرة ع�ن أبي�ه ع�ن ج�ده ق��ال
يعن���ي ))م���روا الص���بي إذا بل���غ س���بع س���نين، ف���إذا بل���غ عش���ر س���نين فاض���ربوهم عليه���ا((-: ال علي���ه وس���لم

الصلة، مروا الصبي يعني بالصلة إذا بلغ يعن��ي أت�م س�بع س�نين، ف��إذا أت��م عش��ر س�نين فاض��ربوه عليه��ا،
. هذا لفظ أبي داوود، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي مجموعه يصل إلى درجة الصحيح

فعل��ى الرج��ل أن: وفي تفسير القرطبي لما ذك��ر الي��ة وذك��ر نح��و م��ا تق��دم ف��ي كلم اب��ن جري��ر واب��ن ك��ثير
ص��لى ال-يص��لح نفس��ه بالطاع��ة، ويص��لح أهل��ه إص��لح الراع��ي للرعي��ة، فف��ي ص��حيح الح��ديث أن الن��بي 

كلك���م راع، وكلك���م مس���ئول ع��ن رعيت���ه، فالم���ام ال���ذي عل���ى الن���اس راع وه���و مس���ئول((: ق���ال- علي���ه وس���لم
ف��ي ه��ذه الي��ة- رحم��ه ال-وع��ن ه��ذا ع��بر الحس��ن  ))عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنه��م

ي��دخل في��ه الولد،] س��ورة التحري��م) 6[( }ق��وا أ�نف�س��ك�م	{: يأمرهم وينهاهم وقال بعض العلماء في ق��وله: بقوله
الولد داخل��ون: يدخلون في النفس ول ي��دخلون ف��ي الهلي��ن لم��اذا؟ ه��ذا اس��تنباط م��ن بع��ض العلم��اء يق��ول

ك�م	 أ�ن{: في النفس ل ف��ي الهلي��ن؛ لن الول��د بع��ض م��ن وال��ده، كم��ا دخ��ل ف��ي ق��وله تع��الى ل��ى أ�نف�س�� و�ل� ع�
ن ب�ي���وت�ك�م	 فل���م يف���ردوا بال���ذكر، يعن���ي الولد م���ا أف���ردوا بال���ذكر إف���راد س���ائر] س���ورة الن�����ور) 61[( }ت���أ	ك�ل�وا م���

القراب��ات، فعل��ى ه��ذا يعلم��ه الحلل والح��رام، ويجنب��ه المعاص��ي والث��ام إل��ى غي��ر ذل��ك م��ن الحك��ام، ك��ون
:الولد داخل في النفس على ه��ذا الكلم، أو داخ��ل ف��ي اله��ل المس��ألة ل تف��رق ل ف��رق؛ لن العط��ف هن��ا

على نية تكرار العامل، بمعنى قوا أنفس��كم، وق��وا أهليك��م، وس��واء] سورة التحريم) 6[( }ق�وا أ�نف�س�ك�م	 و�أ�ه	ل�يك�م	{
دخ��ل الول��د ف��ي النف��س فحينئذ يك��ون تعليم��ه وت��أديبه آك��د أو دخ��ل ف��ي الهلي��ن فتعليم��ه مطل��وب عل��ى ك��ل

ن ك��انت ل تس��لم م��ن مق��ال  Iح��ق الول��د عل��ى الوال��د أن يحس��ن اس��مه،((حال، وجاء في بعض الحاديث وا
:ق��ال- علي��ه الص��لة والس��لم-وروى الترم��ذي بإس��ناد في��ه انقط��اع عن��ه )) ويعلم��ه الكتاب��ة، ويزوج��ه إذا بل��غ

القرط��بي،: وهذا الحديث مضعف عند أهل العلم إل��ى أن ق��ال ))ما نحل والد ولدا7 أفضل من أدب حسن((
وه��ذا ل ))ق��ومي ف��أوتري ي��ا عائش��ة((: كان إذا أوتر يقول- صلى ال عليه وسلم-وقد روى مسلم أن النبي 

رحم ال ام��رأ ق��ام((: أنه قال- صلى ال عليه وسلم-شك أنه من وقاية الهلين من النار، وجاء عن النبي 
يعن��ي نض��ح ف��ي وجهه��ا الم��اء، وه��ذا ))من الليل فصلى ثم أيقض أهله فإن لم تقم رش على وجهها الم��اء

ورحم ال امرأة ق��امت م��ن اللي��ل((ل شك أنه من الوقاية، والعون على الطاعة، والطاعة مما يقي العذاب 
بعض الن��اس يتس��اهل ف��ي مث��ل ه��ذا ف��إذا)) تصلي فأيقضت زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء

وف��ق للقي��ام م��ا وف��ق ليق��اض أهل��ه، ب��ل تج��ده يعط��ف عل��ى أهل��ه، ويعط��ف عل��ى ول��ده م��ن ب��اب العط��ف
الجبلي ل الشرعي، فل ي��وقظهم لقي��ام اللي��ل، وق��د ي��تراخى ع��ن إيقاض��هم للص��لة الواجب��ة، فل تج��د الواح��د
منه��م يح��رص عل��ى إيق��اض ول��ده أو بنت��ه إل��ى الص��لة م��ن أج��ل الص��لة، كم��ا يح��رص عل��ى إيق��اظ الول��د

أخش��ى أن يص��يبه ال��برد، فلعل��ه إذا دف��ئ الج��و قليل7 أيقظت��ه للص��لة: للدراسة مثل7 فتج��ده ف��ي الش��تاء يق��ول
وللمدرس��ة مع��ا7، ومث��ل ه��ذا ل يوف��ق ف��ي تربي��ة أولده، وه��ذا ل ش��ك أن��ه ن��ابع م��ن عط��ف جبل��ي جب��ل علي��ه
الب؛ لكن��ه م��ع ذل��ك مخ��الف لش��رع ال والت��وجيه النب��وي ي��دل عل��ى أن الم��اء ينض��ح ف��ي وجه��ه إذا ل��م يق��م
لصلة الليل فضل7 عن صلة الصبح، وبعض��هم يخش��ى عل��ى ول��ده إذا نض��ح عل��ى وجه��ه الم��اء أن يج��ن



مثل7، وبعضهم يخش��ى علي�ه إذا أيقظ�ه ف�ي الظلم وخ��رج إل�ى ص�لة الص��بح أن يص��يبه م�ا يص�يب، وك��ل
شك أن�ه م�ن تثي��بيط الش��يطان، وأه��ل العل��م يبحث��ون مس�ألة م��ا إذا أوق��ظ الول��د الص��بي دون التكلي��ف W هذا ل
أيقظ��ه أب��وه أو أم��ه ث��م خ��رج إل��ى ص��لة الص��بح فج��ن، فه��ل عل��ى وال��ده أو وال��دته إث��م أو ل؟ ه��م فعل��وا م��ا
أمروا به، وق��د أحس�ن م�ن انته��ى إل��ى م�ا س�مع، نع��م إذا ك�ان يغل��ب عل�ى الظ�ن أن عقليت�ه قابل��ة لمث�ل ه�ذا
المر، ول يستطيع الخروج بنفسه، مثل هذا يبحث له عن من يخرج معه، ول��و ت��أخر الب ع�ن الحض��ور
إلى الصلة في أول الوقت مع الذان إلى قرب القامة من أجل أن يصحب ولده معه كان أفضل، ك��ثير

أن��ا م��أمور بح��ي عل��ى الص��لة ح��ي عل��ى الفلح انطل��ق إل��ى المس��جد من��ذ س��ماع: م��ن الن��اس يس��أل يق��ول
المؤذن، وجاءت النصوص تدل على فضل المبادرة والمسارعة والمسابقة؛ لكن عندي أولد يحت��اجون إل��ى
ن انتظ���رت Iوقت لليقاظ فإن أيقظتهم قبل الذان شق عليهم كثيرا7، ول يطاوعون أن ينتبهوا قبل الذان، وا

وم��ع ذل��ك ت��أخر،: ف��ي إيق��اظهم إل��ى م��ا بع��د الذان ترت��ب عل��ى ذل��ك أنن��ي أت��أخر إل��ى ق��رب القام��ة، نق��ول
تصلي النافلة في البيت وتتعاهدهم باليقاظ، وتصحبهم معك، وهذا أفضل لك، وفي هذه الحال��ة تك��ون ق��د

. وقيت نفسك وأهلك من النار

ق��ام م��ن اللي��ل، وص��لى م��ا ش��اء ال أن يص��لي،- علي��ه الص��لة والس��لم-ف��ي الح��ديث الص��حيح أن الن��بي 
ول ش��ك أن ه��ذا م��ن وقاي��ة ))أيقظ��وا ص��واحب الحج��ر، ف��رب كاس��ية ف��ي ال��دنيا عاري��ة ف��ي الخ��رة(: وق��ال

الهلي��ن م��ن الن��ار، والتعلي��م كم��ا يك��ون ب��القول يك��ون بالفع��ل، وه��ذا من��ه، ه��ذا تعلي��م وم��ا حفظ��ت ص��لته
-عليه الصلة والس���لم-وما بلغت هذه المة من أولها إلى آخرها إل بسبر أفعاله - عليه الصلة والسلم-

حفظ��ت- رض��ي ال عنه��ا-وعائش��ة  ))ص��لوا كم��ا رأيتم��وني أص��لي((-: ص��لى ال علي��ه وس��لم-امتثال7 لقوله 
من صلته ما حفظت، وابن عباس حفظ من صلته ما حفظ، ورووها وعملوا بها، وعملت بها المة م��ن

:وي��دخل ه��ذا ف��ي عم��وم ق��وله تع��الى: بعدهم، وكل هذا من الوقاية للنفس والهل من النار، يقول القرطبي

ل�ى ال	بر+ و�الت�ق	و�ى{ ن�وا	 ع� ت�ع�او� -رض��ي ال تع��الى عن��ه-وذك��ر القش��يري أن عم��ر : يق��ول ]س��ورة الم��ائدة) 2[( }و�

ي��ا رس��ول ال نق��ي أنفس��نا فكي��ف لن��ا بأهلين��ا؟ يعن��ي يس��تطيع النس��ان بتوفي��ق: قال لما نزلت هذه الية قال
أن يق��ي نفس��ه فيعم��ل بالواجب��ات، وي��ترك المحرم��ات، لك��ن م��اذا ع��ن الهلي��ن؟ النس��ان إذا- جل وعل-ال 

تنه��وهم عم��ا نه��اكم ال عن��ه، وت��أمرونهم بم��ا أمرك��م ال ب��ه،: مل��ك نفس��ه ل يس��تطيع أن يمل��ك غي��ره فق��ال
م��ائه، ذل��ك ح��ق يعن��ي: تقونهم بالمر والنهي، وقال مقاتل Iذلك حق علي��ه ف��ي نفس��ه وول��ده وأهل��ه وعبي��ده وا

م��ائه، يعن��ي جمي��ع م��ن تح��ت ي��ديه جمي��ع م��ن Iالوقاية من النار حق علي��ه ف��ي نفس��ه وول��ده وأهل��ه وعبي��ده وا
، الذي جاء في وصفه ما جاء وقودها الن��اس-جل وعل-استرعاه ال عليهم عليه أن يقيهم من عذاب ال 

والحجارة، يعني النار فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين ج��زءا7، يعن��ي ن��ار ال��دنيا ج��زء م��ن س��بعين ج��زء
ن كانت لكافية يا رسول ال؟: ووقودها الناس، وضمن لها ملؤها، وقال الصحابة Iلكنه��ا فض��لت((: ق��ال! وا

فالمر مهول، والخطر جسيم، فعل��ى المس��لم أن يع��د الع��دة ليق��ي نفس��ه، ويق��ي ))عليها بتسعة وستين جزءا7
.من تحت يده من النار

ق��ال إلكي��ا الط��بري الهراس��ي، ول��ه كت��اب ف��ي أحك��ام الق��رآن مطب��وع ومع��روف، فعلين��ا تعلي��م أولدن��ا، وأهلين��ا



ل�ي	ه���ا{: الدين والخير، وما ل يستغنى عن��ه م��ن الدب، وه��و ق��وله تع��الى ط�ب�ر	 ع� ة� و�اص	 ل� }و�أ	م�ر	 أ�ه	ل�ك� ب�الص�

ب�ين�{ -:ص��لى ال علي��ه وس��لم-ونح��و ق��وله تع��الى لن��بيه ] س��ورة ط���ه) 132[( �ق	ر� ير�ت�ك� ال	 ر	 ع�ش� )214[( }و�أ�نذ�

إننا نشاهد كثير م��ن: ل شك أن أولى الناس بالبر النفس، ثم القرب فالقرب، قد يقول قائل ]سورة الشعراء
أهل العلم لهم عناية شديدة بالتعليم، تعليم الناس العلم، ون��ذروا أنفس��هم له��ذا الم��ر، وه��ذا دي��دنهم وش��أنهم؛
لك��ن ه��ل يق��دمون لهليه��م وأولده��م مث��ل م��ا يق��دمونه للن��اس؟ ق��د يق��ول ق��ائل ه��ذا الكلم؛ لنن��ا نش��اهد م��ن
الكبار من هو مش��غول ب��وظيفته ثل�ث ال��وقت مثل7، وعن��ده دروس لعم��وم الن��اس، وعن��ده لق�اءات تأخ��ذ علي��ه
جل وقته، وعنده أيضا7 اجتماعات ولجان فماذا أعد لهل�ه وول��ده؟ وق��د أم�ر ب�أن يقيه��م م�ن الن��ار، ه�ل ق��دم
لهله وولده شيء أو لم يق�دم؟ يعن��ي فيم��ا يب��دو للن�اس ويظه��ر له�م أن�ه مش��غول ع�ن ول�ده وأهل��ه؛ لك�ن ه�ل
معن��ى ه��ذا أن أهل��ه ل��م يس��تفيدوا من��ه، وه��ل معن��ى ه��ذا أن��ه ل��م يب��ذل جه��ده، ويس��تفرغ وس��عه ف��ي نف��ع أهل��ه
وول��ده ح��تى وص��ل إل��ى ح��د إم��ا أن يس��تفيدوا من��ه أو يي��أس منه��م؟ وق��د يحص��ل ه��ذا أو ه��ذا؛ لك��ن م��ع ه��ذا
على النسان أن ل ييأس هل من لزم التقديم للهل والولد أن يستجيب الهل والولد؟ هل إذا رأينا الع�الم
ظهرت عليه علمات الصدق والخلص في تعليمه للناس هل من لزم ذل��ك أن يظه��ر الث��ر عل��ى أهل�ه

ص��لوات ال-وولده أو يتهم أنه ما بذل لهم شيء؟ هل من لزم ذلك؟ ل ليس بلزم ذلك، بل من النبي��اء 
-ج��ل وعل-م��ن ل��م يس��تطع أن يه��دي زوجت��ه وول��ده، أعن��ي هداي��ة التوفي��ق والقب��ول، وال - وس��لمه عليه��م

ي م���ن ي�ش���اء{: يق��ول ف��ي ح��ق ن��بيه أش��رف الخل��ق ل�ك�ن� الل�ه� ي�ه	��د� ب�ب	ت� و� ي م�ن	 أ�ح	 س��ورة) 56[( }إ�ن�ك� ل� ت�ه	د�
بعض الناس يستدل على إهمال بعض العلماء لهليهم وأولدهم أن أهليه��م وأولده��م م��ا اس��تفادوا ]القصص

ر�أ�ة�{من��ه، ب��دليل أن واقعه��م يخ��الف ذل��ك؛ لك��ن ه��ذا الكلم لي��س بص��حيح  وا ا�م	�� ين� ك�ف�ر� ر�ب� الل�ه� م�ث�ل� ل+ل�ذ� ض�
ي	ن� ال�ح� ن�ا ص� ب�اد� ب	د�ي	ن� م�ن	 ع� ت� ع� ر�أ�ة� ل�وط; ك�ان�ت�ا ت�ح	 ون�وح ابن�ه وأم��ره تعرف��ونه م�ا] سورة التحريم) 10[(} ن�وح; و�ا�م	

:خصه ال في القرآن، يعني يبلغ الضلل ببعض الناس، يعني قد يتساءل بعض الخيار عن هذا ويقول

فلن عنده عشرة من الولد كلهم طلب علم، هذا نجح، وهذا بذل، وهذا نصح، وفلن من الناس ما عنده
إل ثلثة أو أربعة ما أفلح في تربيتهم، هل معنى هذا أنه قصر ف��ي تربيته��م؟ كل وال��دليل عل�ى ذل�ك ح�ال
ه��ؤلء النبي��اء لك��ن علي��ه أن يب��ذل الس��بب، ف��إذا ب��ذل الس��بب حص��ل ل��ه م��ا وع��د ب��ه م��ن الفض��ل العظي��م،

-. جل وعل-والثواب الجزيل على التربية، وحسن التنشئة والنتائج بيد ال 

فش��ل ن��وح: ب��الحرف يق��ول- علي��ه الس��لم-أل تعلمون أن من العقلنيين في هذا العصر م��ن يزع��م أن ن��وح 
ف��ي دع��وته؛ لن��ه م��ا اس��تفاد من��ه أق��رب الن��اس زوجت��ه وول��ده، ه��ذا م��ن العقلنيي��ن، رافعي��ن راي��ة العقلني��ة

فش��ل محم��د ف��ي دع��وته ف��ي: فش��ل ن��وح ب��دعوته، ويق��ول: ج��ودة س��عيد، يق��ول: والعصرانية ش��خص يق��ال ل��ه
لح��اد نس��أل ال الس��لمة والعافي��ة، ق��د ي��تراءى لبع��ض Iمكة والطائف، ونجح في المدينة، هذا ضلل زي��غ وا

أولده كله��م م��ا ش��اء ال خي��ار، وطلب عل��م، فب��ذل- الش��يخ الفلن��ي-الن��اس م��ن آح��اد المتعلمي��ن أن فلن 
عليه��م-، سواء أجابوا أو لم يجيبوا، والقدوة في ذلك النبي��اء -جل وعل-ونصح واجتهد هذا ابتلء من ال 

أق��رب الن��اس إل��ى النبي��اء الزوج��ة والول��د فل يظ��ن بأه��ل العل��م م��ع أنه��م ق��دموا: نعم أقول- الصلة والسلم
للمة ما قدموا أنهم ما نصحوا وما قدموا وما وقوا أهلهم وأنفسهم من النار، لي��س ص��حيح ه��ذا الكلم، ق��د



لماذا ل��م يك��ون الحس�ن والحس��ين أك��ثر الن��اس رواي��ة؟ أك��ثر الن�اس رواي��ة أب��و هري��رة دوس��ي بعي��د: يقول قائل
-علي��ه الص��لة والس��لم-)) إنما أنا قاسم وال المعطي((: يقول- عليه الصلة والسلم-عن قريش، الرسول 

ه��و المعط��ي؛ لن ه�ذا الموض��وع- ج�ل وعل-يقسم بين الناس بالسوية يحدث ل يخص أحد بحديثه، فال 
في���ه ش���يء م���ن الغب���ش؛ لن كب���ار أه���ل العل���م ي3تهم���ون أنه���م انش���غلوا بتعلي���م العل���م وبالوظ���ائف ع���ن أهله���م
وذويهم، هذا الكلم ليس بصحيح، يعني حدثني واحد من العلماء م�ن الكب��ار، ول��ه منص��ب ك��بير ج��دا7 ف��ي

كان أبونا يأمرنا ونحن أطفال، ويأطرنا على حض��ور درس بع��د ص��لة الص��بح، والن��وم: الدولة الن، يقول
في مث��ل ه��ذا أن��ه: بعد صلة الصبح له لذة ومتعة، فكنا نفرح إذا سافر الوالد لننام بعد الصلة، فهل يقال

ما قدم لولده شيء، أنا أعرف من شيوخنا من له دروس في بيته، منهم من يقرأ في التفسير، ويبين له��م
، ويقرأون في تفسير الجللين ويوضح لهم، ويبين لهم الخط��اء، ل��و أردت��م أن نس��مي-جل وعل-كلم ال 

س�مينا؛ لك�ن م�ا ل�ه داع�ي؛ لن ه�ذه أمثل�ة، ويق��رأ درس ف��ي ري��اض الص��الحين، ويس��معه الكب��ار والص��غار،
ويوض��ح له��م ويعط��ي ك��ل إنس��ان م��ا يناس��به، رغ��م أن�ه مش��غول ش��غله يعن��ي عمل�ه بالنس��بة للم�ة أك��ثر م��ن
سبعين في المائة من وقته، فل يتهم هؤلء أنهم ضيعوا أولدهم وانشغلوا في أمور الناس، نعم أح��رص م��ا
يكون النسان على نفسه وولده، منهم من حاول م��ع ول��ده، ح��اول م��ع الولد أن يكون��وا طلب عل��م، وم��ع
ذل�ك م�ا أفل�ح، ح�اول ح��اول ث��م أي�س، ول ش��ك أن النس�ان بش�ر، يعن��ي يص��رف جه��ده فيم��ا يج��دي ويلم��س
ثمرته أفضل مما يكون أقرب إلى الع�دم، وعل��ى النس��ان أن يب��ذل ول يي��أس وعلي��ه أن يت��ابع فيعل��م الولد،

عل��ى أن��ه يج��ب عل��ى الرج��ل تعل��م م��ا- يعن��ي الي��ة-اس��تدل به��ا : ويعل��م النس��اء، ف��ي تفس��ير اللوس��ي يق��ول
-ج��ل وعل-يج��ب م��ن الف��رائض، وتعليم��ه له��ؤلء، يعن��ي الزوج��ة والول��د والعب��د والم��ة، وك��ل ه��ذا لن ال 

أوج����ب عل����ى ه����ؤلء الف����رائض، وح����رم عليه����م المحرم����ات، ول يت����م التي����ان به����ذه الواجب����ات إل بتعل����م م����ا
الص��بي: يصححها، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب عند أهل العلم، متفق��ون عل��ى ه��ذا، ق��ال بعض��هم

أمان�ة عن��د وال��ديه، وقلب��ه الط��اهر ج��وهرة نفيس��ة س��اذجة، يعن��ي خالي��ة م��ا نق��ش فيه��ا ش��يء، خالي��ة ع�ن ك��ل
نقش وصورة وه��و قاب��ل لك�ل م��ا نق�ش وم��ائل إل�ى ك�ل م��ا يم�ال ب�ه إلي�ه، خ�ام م�ا زال يقب�ل أي ش��يء ي�وجه
إليه، ف�إن ع��ود الخي��ر وعلم�ه نش��أ علي�ه، وس��عد ف��ي ال��دنيا والخ��رة، وش��اركه ف�ي ث��وابه أب��واه، وك��ل معل��م ل�ه
ن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القي��م علي��ه وال��ولي ل�ه، وق��د Iمؤدب، وا

ن�وا ق�وا أ�نف�س�ك�م	 و�أ�ه	ل�يك�م	 ن���ار�ا{ -:عز وجل-قال ال  ين� آم� ومهم��ا ك��ان الب] س��ورة التحري��م) 6[( }ي�ا أ�ي�ه�ا ال�ذ�
يص��ونه ع��ن ن��ار ال��دنيا فلن يص��ونه ع��ن ن��ار الخ��رة م��ن ب��اب أول��ى، وص��يانته ف��ي الدب ي��ؤدبه ويه��ذبه
ويعلم���ه محاس���ن الخلق، ويحفظ���ه م���ن قرن���اء الس���وء، ول يع���وده التنع���م، يعن���ي إذا عرفن���ا ه���ذا، وعرفن���ا
الواجب والتكليف الملقى على عاتق الب والم أيضا7 تجاه الولد من بنين وبنات، ول ش��ك أنه��ا مس��ئولية
وأمان��ة ف��ي عن��ق الوال��دين، فعليه��م أن ينش��ئوا ويرب���وا أولده��م تربي��ة ص��الحة عل��ى الخي��ر وال��دين والفض��ل،

رعي��ة- ج��ل وعل-وحس��ن الخل��ق والعل���م ف���البوان مس��ئولن ع��ن الول���د وج��اء الوعي���د الش���ديد فيم���ن وله ال 
. وغشهم جاء بحرمانه من الجنة نسأل ال العافية والسلمة

ول شك أن عدم تعليم الولد وتركه فريسة للشرار هذا غش، وعدم قيام بالمانة التي حمل إياه��ا، ول ش��ك



أن الب ل��ديه م��ن الق��درة عل��ى تحم��ل المس��ئولية وأط��ر الول��د عل��ى الح��ق م��ا ل يوج��د عن��د الم، وعن��د الم
أيضا7 من الوس��ائل م�ا تس��تطيع به��ا أن ت��ؤثر عل��ى الول��د لط��ول بق�ائه معه��ا ف��ي أول س��ني عم�ره، ف��الب ق��د

:يق��ول- ج��ل وعل-يك��ون مش���غول7 ف���ي تحص��يل المعيش��ة، والم متفرغ��ة ف���ي ال��بيت ه��ذا الص��ل؛ لن ال 

ن� ف��ي ب�ي���وت�ك�ن�{ ق�ر	 وأعظ��م وظيف��ة للم��رأة تربي��ة الول��د تربي��ة النشء عل��ى م��راد ال] س��ورة الح��زاب) 33[(} و�
، فلها من التأثير في بعض الجوانب أك��ثر م�ن ت��أثير الب، والب أيض��ا7 ل�ه ت��أثير م�ن جه��ات-جل وعل-

أو من جوانب أخرى أكثر من تأثير الم وهما بالجملة متكاملن، هما متكاملن إذا قاما بالمان��ة وأدياه��ا
على الوجه المطلوب، وعل��ى ك�ل ح�ال إذا ب��ذل الوال��د الجه��د، وك��ذلك الم واس��تفرغا الوس��ع ف��ي تربي��ة الول��د
وتنش��ئته، ث��م بع��د ذل��ك حص��لت النت��ائج عل��ى غي��ر م��ا يتوقع��ان فق��د أدي��ا م��ا عليهم��ا، ول يلم��ان عل��ى ذل��ك
على ما تقدم، التربية بالنسبة للشباب قد يحسنها ويتقنها بع��ض الن��اس ول يتقنه��ا آخ��رون، فق��د يك��ون الب
من كبار أهل العلم، وله أثر في المة له أثر بالغ في المة فالمة تنتظر ما يقول، وتنتظر ما يفتي ب��ه؛
ذا حض��ر عن��ده م��ن طلب العل��م م��ن المبت��دئين م��ا ع��رف أن Iلكن��ه ف��ي بيت��ه ل يس��تطيع أن يرب��ي أولده، وا

مث��ل ه��ذا يكف��ي أن يرب��ي الكب��ار، وللص��غار م�ن يربيه��م؛ لك�ن علي�ه أن ي�وجه ه�ؤلء: يتعام��ل معه��م، فنق��ول
أن��ا وال ل أحس�ن التعام�ل معه�م، إذا7 أتركه��م؟ ل إذا: الص��غار إل��ى م�ن يحس��ن تربيته��م، م�ا يهمله��م ويق��ول

ك��ان يس��تطيع أن ي��ؤثر فيه��م فبه��ا ونعم��ت، م��ا يس��تطيع يبعثه��م إل��ى م��ن يس��تطيع الت��أثير فيه��م، ف��إذا ب��ذل
الج��ر العظي��م، والث��واب الجزي�ل؛ لن ل�ه م�ن- ج�ل وعل-الجهد واستفرغ الوسع في إبراء ذمته فله من ال 

الجر مثل أجورهم؛ لنه هو الذي دلهم على الخير، ومن دل على خير فله مث�ل أج��ر ف��اعله، وه��و ال��ذي
هيأهم للصلح، ويسر لهم أس��بابهم ليس��تفيد م�ن دع��ائهم بع��د م��وته، كم��ا ج��اء ف��ي الح��ديث ح��ديث ص��حيح

))صدقة جارية، أو علم ينتفع ب�ه، أو ول��د ص��الح ي��دعو ل�ه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث((

ول شك أنه إذا كان هو السبب في صلحه كانت دعوته له مقبولة؛ لن الوصل ال��ذي عل��ق علي��ه القب��ول
ج��ل وعل- والدعاء هو الصلح فإذا لم يكن الب سببا7 في هذا الصلح، فقبول الدعوة فيه م��ا في��ه، وال 

ير�ا{: يقول-  غ� ب�ي�ان�ي ص� ا ر� ا ك�م� ه�م� م	 ق�ل ر�ب+ ار	ح� يعن��ي ه��ذه ال��دعوة ف��ي مقاب��ل التربي��ة] س��ورة الس��راء) 24[(} و�
فالذي يهم��ل أولده ول يربيه��م يعن��ي دخ��وله ف��ي) كما ربياني صغيرا7(في مقابل ) رب ارحمهما(هذه الدعوة 

مثل هذه النصوص، فضل ال واسع ل يحد، وقد يكون الولد مستجاب الدعوة، فيج��اب إذا دع�ا لح��د م�ن
هناك أناس: أولى ذلك والديه لكن على النسان أن يبذل السبب ليدخل في هذه النصوص، قد يقول قائل

بذلوا أسباب ما نجحوا وأناس أهملوا وانتفعوا بأولدهم ما شاء ال، وصاروا علم��اء أولده��م نع��م نع��رف م��ن
أنفسنا ومن غيرنا من بذل الجهد ف��ي تربي��ة الولد وم��ا طلع��وا عل�ى م��ا يري��د ح��رص عل�ى تحفيظه��م الق�رآن

وال م��ا علم��ت أنهم��ا حف��اظ م��ن حف��اظ الق��رآن ح��تى دعي��ت: م��ا أفل��ح، وأع��رف شخص��ا7 عن��ده ول��دان يق��ول
وال م�ا علم�ت أنهم�ا يحفظ�ان الق�رآن ح��تى دعي�ت إل�ى حف�ل التكري��م، ول ش��ك أن م��ا: لحفل التكريم، يق�ول
دع��وة- إن ش��اء ال-ل يضيع أج��ر م�ن أحس��ن عمل7، وه��ذا أيض��ا7 ل�ن يح��رم - جل وعل-بذل له أجر، وال 

صالحة من هذين الولدين، ال�ذين نش��ئا عل�ى الص�لح والخي��ر؛ لك�ن أج�ره لي�س مث�ل أج��ر م�ن اهت��م بول��ده،
وب��ذل الس��باب، إذا عرفن��ا أن ب��ذل الس��بب ف��ي وقاي��ة الول��د م��ن الن��ار ج��اء الم��ر ب��ه ف��ي الي��ة ال��تي نح��ن



ق�وا{بصدد الحديث عنها، فهل يدخل فيها من أهمل ولده ولو نشأ الولد صالحا7؟ يعني ما بذل ما أ3مر به 
ل�يك�م	 ن�ار�ا ما وقى أهله الن��ار مفه��وم الي�ة؛ لك�ن فض��ل ال واس��ع، ل يحج��ر ]سورة التحريم) 6[( }أ�نف�س�ك�م	 و�أ�ه	

فضل ال؛ لكن يبقى هذا فيمن أهمل، فكيف بمن يس��ر لول��ده أس��باب الفس��اد؟ نس��أل ال الس�لمة والعافي��ة،
ث��م بع��د ذل��ك ع��اش الول��د طيل��ة حي��اة وال��ده عل��ى ه��ذا الفس��اد، فلم��ا ت��وفي وال��ده نس��أل ال الس��لمة والعافي��ة
تولى هذا الولد غيره، غير ه��ذا الوال��د، ث��م أص�لحه ال بس��بب م�ن دع��اه إل��ى الخي��ر، ل ش��ك أن ه�ذا غ�اش

. لرعيته، ومتوعد بحرمانه من الجنة، نسأل ال السلمة والعافية

فعلى النسان أن يتمثل هذه الية، ويربي ولده وأهله من أول يوم، بل قبل ذل��ك ف��ي الختي��ار ف��ي اختي��ار
الزوجة أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على نفسه أول7، وعلى نفسها وعلى أولده تعينه على الخي���ر،

والم مدرس��ة الم مدرس��ة، أول م��ن يس��تفيد منه��ا ))فاظفر بذات الدين تربت ي��داك((ولذا جاء في الحديث 
ال���زوج إذا ك���انت ص���الحة، وأول م���ن يس���تفيد م���ن ال���زوج إذا ك���ان ص���الحا7 الزوج���ة، وبص���لحهما يت���م لهم���ا
التعاون عل��ى ال��بر والتق��وى، ويتعاون��ان أيض��ا7 عل��ى تنش��ئة جي��ل ص��الح يب��دأ م��ن ه��ذه الس��رة، ويتنش��ر إل��ى
القارب والجيران، ثم إلى المجتمع، على الب إن كان من أه��ل العل��م أن يعق��د ال��دروس العلمي��ة ف��ي بيت��ه
لس��رته ب��ادئا7 بص��غار العل��م، فيعلمه��م الق��رآن، ويب��دأ بقص��ار الس��ور، ويعلمه��م الس��نة ب��ادئا7 ب��الربعين مثل7،
يجعله���م يحفظونه���ا، ويش���رح له���م مع���اني ه���ذه الح���اديث، وي���بين له���م غري���ب الق���رآن، أثن���اء حفظه���م إي���اه،
ويعلمهم العقيدة الصحيحة، يبدأ من الصول الثلثة والقواعد الربع وكشف الشبهات والتوحي��د والواس��طية
إلى آخر السلسلة المعروفة عن��د أه��ل العل��م، يح��رص عل��ى تنش��ئتهم تنش��ئة ص��الحة عل��ى العقي��دة الس��ليمة،
ويعلمهم بعض الحكام الشرعية التي تناسب مستواهم، ه��ذا إن ك��ان م�ن أه�ل العل�م، وأدركن��ا الجي��ل ال��ذين
قبلن��ا وق��د يوج��د أف��راد لكن�ه م�ا يلح��ظ بك�ثرة، يعن��ي تج�د الول�د، وه��و ف��ي الش��هر ف��ي الش��هر الس�ابع الث�امن

له ل إله إل ال، وتجده في سنة في سنة ونصف تس��أله م�ن رب��ك؟: تجده يشير بأصبعه من كثرة ما يقال
مث����ل ه����ذا الكلم وأدركن����اه: ف����ي الس����ماء، عل����ى الع����رش اس����توى، أق����ول: رب����ي ال، أي����ن ال؟ يق����ول: يق����ول

يحفظونهم أصول الدين، يلقنونهم م��ن الص��غر، وج��رت ع��ادة العلم��اء م��ن المتق��دمين إحض��ار أولده��م إل��ى
مجالس التحديث قبل سن التمييز، الولد ما ميز كي��ف ت��أتي ب��ه؟ يحض��ر مج��الس العل��م لينش��أ عليه��ا محب��ا7
له���ا، ول يس���تنكرها ول يس���تغرب، وأه���ل العل���م عن���دما يحض���ر ل���ديهم أمث���ال ه���ؤلء وه���ذا ذك���روه ف���ي كت���ب
المص��طلح إذا أحض��ر عن��دهم أب��و ثلث س���نوات أو أرب��ع س��نوات، وه��و م��ا يحف��ظ ول يفه��م يختلف��ون ه��ل
تكتب أسماؤهم في الطباق أو ل تكتب؟ يعني هل يكتبون ضمن أسماء الحاضرين فيروون فيم��ا بع��د ه��ذه
ن ل��م يكون��وا م��ن أه��ل التميي��ز، فص��ار بع��ض المح��دثين Iالمرويات بحض��ورهم عن��د الش��يخ وس��ماعهم ل��ه، وا
يكتب للمميز سمع فلن وفلن وفلن من كبار وصغار، من مكلفي��ن وغي��ر مكلفي��ن؛ لك��ن كله��م ف��ي دائرة
:التميي��ز ولم��ن ل��م يمي��ز حض��ر أو أحض��ر، نع��م الممي��ز يكت��ب ل��ه س��مع مث��ل الكب��ار، وغي��ر الممي��ز يق��ال

. حضر أو أحضر كل ذلك ليألف الصبي سماع العلم من الصغر، وينشأ على حبه

بالنسبة لحق الزوجة على زوجه��ا فعلي��ه أن يعلمه��ا م��ا تحت��اج إلي��ه م��ن أم��ور ال��دين م��ن أول ليل��ة، م��ن أما
ليلة الدخول، وليكن ذلك بدأ7 بأذكار النوم من أول ليلة ما المانع؟ وتجد الزوجة تجلس عن��د بع��ض طلب



العل���م العق���ود، وه���ي ل تع���رف أذك���ار الن���وم ول أذك���ار الك���ل ول أذك���ار ال���دخول ول الخ���روج، ول ش���يء،
يع��وذ- علي�ه الص��لة والس��لم-والذكار لها شأن عظيم في حفظ النفس والهل والمال والول��د، وك�ان الن��بي 

الحسن والحسين فتنشئتهم على هذه الذكار، والن كل شيء متيسر، الذكار يمكن تطبع في كرت ورق��ة
واحدة، وم��ع ذل��ك ت��وزع عل��ى اله��ل والولد، ويض��رب له��م م��دة لحفظه��ا، وأع��رف ش��خص ول��ده م�ن ه��ؤلء

ما عندي مانع أن أشتري لك سيارة؛ لكن بش��رط أن: الشباب الذين في مرحلة المراهقة، ويطلب سيارة قال
تحفظ أذكار الصباح والمساء، وجميع الذكار، وهي مدونة في كتيب أعطاه الكتاب، وبعد م��دة س��مع ل��ه،
واش��ترى ل��ه الس��يارة، ه��ذه الذك��ار تحف��ظ، الن يع��اني ك��ثير م��ن الن��اس، واح��د م��ن الخ��وان اش��ترى لول��ده

كل يوم يأتي لنا بمصيبة، كل ي��وم ح��ادث، ه��ل ع��ود الول��د عل��ى الذك��ار؟: سيارة في الثانوية، يشكو يقول
ما عود والذكار، ل ش��ك أنه��ا حص�ن ه�ذه فائدته��ا ف��ي ال��دنيا فكي��ف بفائدته��ا ف��ي الخ�رة؟ وه��ي م�ن أعظ�م

ال��ذاكرين ال ))س��بق المف��ردون((: يق��ول- علي��ه الص��لة والس��لم-الس��باب ف��ي الوقاي��ة م��ن الن��ار، والرس��ول 
ك��ثيرا7 وال��ذاكرات، وج��اء الح��ث عل��ى ال��ذكر ف��ي ك��ثير م��ن النص��وص، ال��ذكر ل يكل��ف ش��يء، فتنش��ئة الول��د

، ل يكل��ف ش��يء، يعن��ي ه��ل-ج��ل وعل-واله��ل عل��ى ه��ذا الم��ر ل ش��ك أن��ه م��ن الوقاي��ة م��ن ع��ذاب ال 
ق��ل س��بحان ال وبحم��ده م��ائة م��رة، يعن��ي ف��ي دقيق��ة ونص��ف أو ف��ي أول الم��ر يك��ون ف��ي: الولد إذا قيل له

:وال ي��ا ول��دي الي��وم مص��روف المدرس��ة ثلث��ة ر، ق��ل ل��ي: دقيق��تين، يأخ��ذ علي��ه وق��ت أو جه��د، تق��ول ل��ه

علي��ه-ص��لى عل��ى الن��بي : س��بحان ال وبحم��ده م��ائة م��رة واعطي��ك ثلث��ة ف��ي دقيق��تين، ل��ن ي��تردد تق��ول ل��ه
وق��ل ل إل��ه إل ال وح��ده ل ش��ريك ل��ه المل��ك ول��ه الحم��د إل��ى آخ��ره: عش��ر م��رات، تق��ول- الص��لة والس��لم

عشر مرات، أو مائة مرة في المقابل، وينشأ نشأة صالحة، فل شك أن هذه من الساليب ال��تي ينبغ��ي أن
يسلكها كل مسلم؛ لنها ل تكلف شيء، ول تحتاج إلى علم، أما بالنسبة لمن لديه شيء من العلم ل ش��ك

أمانته، والذي ليس لديه ش�يء م�ن العل�م- جل وعل-أن المسئولية عليه أعظم، فعليه أن يعلم من وله ال 
علي��ه أن يب��ذل الس��بب ف��ي إلح��اقهم بحل��ق العل��م، ب��دأ م��ن حلق��ات التحفي��ظ، وأيض��ا7 المعاه��د العلمي��ة ال��تي
تؤسس طالب علم متين، ول الحمد ما زالت قائمة إلى الن في قوتها، ويلحقهم بمن يحسن تعليم الشباب
من أهل العلم؛ لنه أيضا7 ما يحسن أن يلحق الط��الب الش��اب المراه��ق ف��ي حل��ق الكب��ار، وحض��ر بعض��هم

م��ا اس��تفدنا، ص��حيح أن��ه م��ا يس��تفيد؛ لن ال��دروس ف��وق: م��ن ه��ذا الن��وع بع��ض ال��دروس، ث��م ت��رك، يق��ول
اس��تطاعته فليبح��ث ل��ه ع��ن ش��يخ يحس��ن التعام���ل مع��ه، وه���ذا س��بقت الش��ارة إلي��ه قريب���ا7، فيلح���ق بحلق��ات
التحفي��ظ، ويلح��ق أيض��ا7 بال��دروس العلمي��ة المناس��بة لمس��تواه، وذكرن��ا ف��ي مناس��بات ك��ثيرة أن طلب العل��م
عل��ى طبق��ات، منه��م المبت��دئ ومنه��م المتوس��ط، ومنه��م المنته��ي، والش��يخ الفلن��ي يس��تطيع أن يتعام��ل م��ع
المبت��دئين، وفلن يس��تطيع أن يتعام��ل م��ع المتوس��طين، وفلن يس��تطيع أن يتعام��ل م��ع الكب��ار، ك��ل ل��ه م��ا

. يخصه، وكل له طلبه

بالنسبة للزوجة عرفن��ا أن حقه��ا عل��ى ال��زوج إذا ك��ان م��ن أه��ل العل��م أن يعلمه��ا العل��م، وم��ع ذل��ك يفت��ح له��ا
متوافرة وكثيرة، هذا إذا لم يتيسر ل��ه- ول الحمد-المجال أن تلتحق بحلقات التحفيظ، والدور النسائية وهي 

تعليمها ويحفظها ما حفظ من القرآن، ويعلمه��ا م��ا تعل��م، وبع��د ذل��ك ي��ترك له��ا المج��ال أن تطل��ب العل��م ف��ي



ص��لى-، والوض��ع يبش��ر بخي��ر نحم�د ال ونش��كره، الن�بي -ول الحم��د-هذه الدور، وهي منتش��رة ف��ي الحي��اء 
عل��ى أن((وف��ي بع��ض الرواي��ات )) زوجت��ك بم��ا مع��ك م��ن الق��رآن((: ق��ال لخ��اطب الواهب��ة- ال علي��ه وس��لم

وحدد بعض السور، فمثل هذا ل ش��ك أن�ه م�ن أعظ��م المه��ور، ه��ذا بالنس�بة لح�ق ))تعلمها شيئا7 من القرآن
. الهل والولد على الزوج

ج��ل-أما حق الوالدين على الولد فأمر ل يحتاج إلى ذكره، يعني النصوص قرن��ت ح��ق الوال��دين بح��ق ال 
ومن أعظم البر المقدم للوالدين والحسان إليهما ما يكون سببا7 في وق��ايتهم م��ن الن��ار، وذل��ك ب��العلم- وعل

النافع فيعلمهم الولد إذا كان عنده شيئا7 من العلم، وهم في حكم العوام يعلمه��م م��ا يجهل��ون ل س��يما الق��رآن
بعض عوام المس��لمين عن��دهم م��ن الح��رص عل��ى الخي��ر م��ا عن��دهم، فتج��دهم م��ع الذان ف��ي المس��جد، م��ع
الذان يحضرون المسجد؛ لكن النتيجة؟ نعم هم على خير لنهم ينتظرون الصلة، والمطلوب المزيد م��ن
الخير، تجد أن هذا العامي المسكين الذي ل يقرأ ول يكتب يلتفت يمينا7 وشمال7، وينظر في الساعة أمامه
وف��ي ي��ده أو ف��ي جيب��ه ينتظ��ر القام��ة لم��اذا؟ لن��ه ل يق��رأ المص��احف أم��امه ح��تى ف��ي المواس���م الوق���ات
الفاضلة يأتي مع الذان في رمض��ان والن��اس يق��رؤون م��ن يمين��ه وم��ن ش��ماله وه��و ل يس��تطيع، فمث��ل ه��ذا
أمانة في عنق ولده، أن يعلمه شيء يستفيد منه في مثل هذه الوقات، والمور متيسرة ول الحمد، ويندر
أن يوجد بيت من بيوت المسلمين الن ليس فيه من يقرأ القرآن، فيبدأ بهم من الفاتحة، ثم قص��ار الس��ور،
يبدأ يحفظهم الفاتحة، والفاتحة معروف أنها ركن من أركان الصلة، تجد بعض العوام ل يحسن الفاتحة،
وولده متعلم عنده شهادات، وقد يكون يعلم الناس ووالده محروم من هذا العلم، بإمكانك أن تعل��م وال��دك ي��ا

. أخي ما هو المانع أن تجلس ساعة ساعتين ثلث يوم يومين أسبوع تعلمه الفاتحة والمعوذتين

ف��ي المنطق�ة الش��رقية قب��ل ش��هر ف�ي ص�باح الجمع�ة، بع��د ص�لة الص��بح ولم��دة س�اعة ونص��ف أس��مع ش��ابا7
يلق��ن ش��يخا7 ك��بيرا7 س��ورة الكه��ف كلم��ة كلم��ة ف��ي س��اعة ونص��ف، س��اعة ونص��ف يمك��ن أن يق��رأ فيه��ا س��بعة
أج��زاء؛ لك��ن تلقي��ن الكه��ف نص��ف ج��زء أخ��ذت علي��ه س��اعة ونص��ف، يعن��ي ش��يء ش��هدته أن��ا وحض��رته،
وس��معته وأج��زم أن ه��ذا ل تربط��ه ب��ه ص��لة، لي��س م��ن أهل��ه ول م��ن أق��اربه، فكي��ف ب��الب يح��رم مث��ل ه��ذه

ي���ا وال���دي الفاتح���ة رك���ن م���ن أرك���ان: بإمك���ان الول���د أن يمس���ك الب ويق���ول ل���ه! الج���ور والول���د يس���تطيع؟
الصلة، والصلة ركن من أركان السلم وأن��ت ل تحس��ن الفاتح��ة، ول غضاض��ة ول عي��ب ل عل��ى الول��د

يا أب��ت أن��ت ل تحس��ن الفاتح��ة: ول على الوالد هذا شرف في الدنيا والخرة للمعلم وللمتعلم، لماذا ل يقول
نع��م ق��د يك��ون الب ق��د تعل��م عل��ى طريق��ة قديم��ة وس��معنا م��ن يق��رأ الق��رآن بق��راءة فيه��ا تص��حيف وتحري��ف
بدال كلمات، وترك بعض اليات سمعنا هذا، وعن��ده أن��ه م��ن المه��رة ف��ي الق��رآن، ويرج��و Iوتقديم وتأخير، وا
أن يكون مع السفرة الكرام البررة، لول أن الحديث عن القرآن لذكرت بع��ض المثل��ة مم��ا س��معته م��ن كب��ار
السن؛ لكن أخشى أن يكون مسخرة، ومثل هذا ل يجوز في القرآن، مثل هذا ما هو المانع أن يق��ول الول��د

أنت ل تعرف تقرأ، أو بأسلوب مؤدب أنت ل تعرف تجود دعنا نعلمك القرآن بالتجويد، أن��ت عل��ى: لوالده
أنت ما تعرف: طريقة شيوخنا الكبار الذين ل يجودون، يعني يعطيه شيء من الثقة ليقبل، أما لو قال له

وه��ذا لي��س) ه��ذه ق��راءة ش��يوخنا(ما أدراك كل عمرنا م��ع ش��يوخنا، وه��ذه جمل��ة يرددونه��ا: تقرأ يمكن يقول له



بصحيح؛ لكن هذا ما تعلمه، فيمسكه البن ويعلمه الفاتح��ة عل��ى الطريق��ة الص��حيحة، ويقرأه��ا عل��ى ال�وجه
قل�ب للمعن�ى، يعن��ي ل�و ك�ان) ث��م ل تس�ألن ي��ومئذ ع�ن النعي��م(الصحيح، يعني أنا سمعت إم��ام مس��جد يق�رأ 

هذا في الفاتحة بطلت الصلة، ولو تعمد مثل هذا التحريف بطلت صلته قلب حيد ع��ن الص��واب، فمث��ل
الول��د يلزم��ه أن يعل��م أب��اه؛ لن��ه كم��ا ط��3ولب الب أن يق��ي الول��د م��ن الن��ار والب��ن يس��تطيع ه��ذا: ه��ذا نق��ول

أوجب عليه، يعني من باب أولى إذا كان الولد يستطيع أن يق��ي الوال��د م�ن الن��ار، وه��و الس��بب ف��ي وج��وده
والح��ق علي��ه أعظ��م م��ن ح��ق الول��د عل��ى الوال��د، فعلي��ه أن يب��ذل وس��عه لتعليم��ه ليخرج��ه م��ن الظلم��ات إل��ى
النور، فيعلمه قصار السور بل يأس، عجوز عمرها أكثر من سبعين سنة ل تقرأ ول تكتب حضرت حف��ل
التحفيظ حفظت القرآن كامل فوق السبعين، ومشكلتنا أن اليأس من أق��رب ش��يء إل��ى قلوبن��ا، إذا بل��غ الول��د

تس�عين س�نة،: أن�ه تعل��م وعم�ره قي�ل: هذا ميئوس منه، ليس ص�حيح، ص��الح ب�ن كيس��ان ق��الوا: الثلثين قلنا
. أكثر: خمسين، وقيل: وقيل

المقص��ود أن��ه ل ي��أس تعل��م ف��ي التس��عين ف��ي الس��تين ف��ي الس��بعين، القف��ال م��ن أئم��ة الش��افعية تعل��م ك��ثير،
كثير من أهل العلم، كثير في تراجمهم تجد أنهم بدأوا التعلم في الكبر، نعم التعلم في الصغر أثبت؛ لك��ن

م��ن س��لك طريق��ا7((إذا ما تعلم في الص��غر يي��أس وي��ترك، ل، ل يي��أس ول��و ل��م يك��ن ل��ه م��ن النص��وص إل 
:يكفيه هذا، ولو لم يحصل من العلم شيئا7 مثل ما قلنا ))يلتمس فيه علما7 سهل ال له به طريقا7 إلى الجنة

صالح بن كيسان تعلم ف��ي الك��بر، ح��تى ص��ار م��ن كب��ار الخ��ذين ع��ن الزه��ري، فل ي��أس، ف��إذا ق��ال الول��د
يا أبت أعلمك الفاتحة، ثم كررها عليه يوم، يومين، أسبوع، عشرة، أعظم سورة ف��ي كت��اب ال لي��س: لبيه

، وك��ذلك الم إذا ك��انت-ج��ل وعل-كثيرا7 أن ينفق عليها الولد مع أبيه مع أوجب الناس حقا7 عليه بع��د ال 
ل تحسن القراءة يعلمها الولد، ول��و ط��ال ال��وقت، ه��ذا ب��اب م��ن أب��واب الجه��اد، ف��إذا ك��ان م��أمور أن يقيه��م
ن��ار ال��دنيا فلن يقيه��م ن��ار الخ��رة م��ن ب��اب أول��ى، أيض��ا7 هن��اك اللت مث��ل المس��جل، يهي��ئ الول��د لوال��ده

ي��ا أب��ت: مس��جل، وي���أتي بأش���رطة لق���اريء م���ؤثر مثل7، وواض���ح يخ��رج الح���روف م��ن مخارجه��ا، ويق��ال ل��ه
اضغط هذا الزر، حتى تسمع القراءة، ثم أعد ثانية وثالثة، هذا إذا دب الملل إلى الولد أو صار ل��ه عم��ل
ل أتص��ور أن م��ن أفض��ل م��ا يق��دم ف��ي ه��ذه الحي��اة م��ا يق��ي الوال��دين ه��ذه Iيعوقه عن متابع��ة تعلي��م وال��ده، وا

مس��جل س��واء: الن��ار، مم��ا يعي��ن أيض��ا7 عل��ى التعلي��م والتعل��م ف��ي الس��ر، ولم��س أث��ره ه��ذه اللت ال��تي قلن��ا
ذاعة القرآن الكريم في ه��ذه البلد نف��ع Iكانت هي أشرطة القرآن أو أشرطة الدروس العلمية أو المواعظ، وا
ال بها نفعا7 عظيما7 في ال��بيوت، ك��ثير م��ن ع��وام الن��اس يش��ارك ف��ي مس��ائل علمي��ة؛ لن��ه يس��مع ن��ور عل��ى

. الدرب، فاستفاد الناس فائدة عظيمة، فالذي يحرص عليها الناس كلهم سواء كان متعلما7 أو عاميا7

ل ش��ك أن الم م��ع بناته��ا عليه��ا مس��ئولية عظيم��ة ف��ي تربي��ة البن��ات عل��ى العف��ة والس��تر والب م��ن ورائه��ا
يحوطهم بذلك، ويحضر لهم ما يحتاجون إلي��ه مم��ا يعينه��م عل��ى ذل��ك، ك��ذلك البن��ات م��ع المه��ات عليه��ن
من المسئولية مثل ما على الولد مع الباء، وكم من بن��ت ص��ارت س��بب إنق��اذ لس��رة بم��ا ف��ي ذل��ك الب

أزه��د الن��اس ف��ي الع��الم: والولد، فض��ل7 ع��ن الم، هن��اك كلم له��ل العل��م، ول��ه نص��يب م��ن الواق��ع، ق��الوا
أهل��ه وجيران��ه، وه��ذا مش��اهد تج��د الع��الم الك��بير أولده إن ك��ان فيه��م خي��ر وفيه��م ح��رص وفيه��م طل��ب عل��م



يحضرون دروس مشايخ آخرين، وهذا ل شك أنه خير؛ لكن تجدهم زاه��دين ف��ي آب��ائهم، فأزه��د الن��اس ف��ي
الع��الم أهل��ه وجيران��ه، ولع��ل الس��بب ف��ي ذل��ك أن الهيب��ة والتعظي��م والق��در ف��ي النف��وس إنم��ا يك��ون م��ع تم��ام
الحشمة، فالعالم من بعيد تجده محتشم، يعن��ي ف��ي الغ��الب علي�ه الس�مت وعلي��ه اللب��اس الكام��ل، وق��د يك��ون
عليه البشت، والب تراه على هيئات فيها شيء من ت��رك الحش�مة، أحيان��ا7 م��ا يك�ون علي�ه ث�وب، وه��و بي�ن
أولده وزوجته، فمثل هذه الحالة فل شك أن�ه هيبت�ه تق�ل ف��ي نفوس��هم، أيض�ا7 ك�ثرة المس��اس، وج��وده بينه��م
ف��ي ك��ل وق��ت وف��ي ك��ل حي��ن، ويش��اهدون تص��رفاته، وأن تص��رفاته تص��فات بش��رية، ل ش��ك أن التص��رفات
البشرية يعتريه��ا م��ا يعتريه��ا م�ن النق�ص، ف��إذا اطل�ع عليه��ا اله�ل والولد يعن��ي نزل��ت قيمت��ه ث��م بحث��وا ع�ن
غيره، بينما غيره من أهل العلم باستمرار على الحشمة م��ا يرونه��م عل��ى خلفه��ا فتج��دهم يتعلق��ون ب��ه أك��ثر
من تعلقهم بأبيهم أو أخيهم م�ن أه��ل العل��م، بع��ض الن��اس عن��ده حساس��ية زائدة، وله��ا نص��يب م�ن النض��ر،
يخاف عل�ى ول��ده إذا خرج��وا إل�ى الص��لة م�ن قرن��اء الس��وء، أو إذا خرج��وا إل�ى الحلق�ة ف��ي طريقه��م ذاه��بين

درء المفاس����د مق����دم عل����ى جل����ب: وآي����بين يم����رون البقال����ة، ويطل����ع معه����م فلن، ويتكل����م معه����م فلن، يق����ول
المص��الح، فأن��ا ل أتركه��م ي��ذهبون الجماع��ة بالنس��بة له��م ه��م غي��ر مكلفي��ن يص��لون ف��ي ال��بيت، خش��ية م��ن

ي��ا أخ��ي ه��ذا لي��س: قرن��اء الس��وء، ل س��يما إذا ك��انت بعي��د ع��ن ال��بيت، وك��ذلك ذه��ابهم إل��ى الحلق��ات، أق��ول
بعلج، ال���ترك لي��س بعلج، ب��ل ل ب��د أن يص���لوا م��ع الن���اس ف���ي المس���جد، وأن ي���ذهبوا إل���ى م���واطن العل��م
ويتعلم��وا، وم��ع ذل��ك علي��ك أن تح��وطهم برعايت��ك وعنايت��ك، وتك��ون م��ن ورائه��م وم��ن أم��امهم وم��ن خلفه��م،
ن تيسر أن��ك أن��ت ال��ذي ت��ذهب به��م وترج��ع به��م فن��ور Iوتسأل عنهم وتتحسس وتربطهم بالرفقة الصالحة، وا

ن أبيت إل أن يتركوا هذا فأتW لهم ببديل، تحضر لهم البديل، م�ا تق��ول Iأتركه��م ل يتعلم��ون،: على نور، وا
ثم تتركهم ع��وام، ل، والم��ور متيس�رة ول الحم�د، بإمكان��ك أن تحض��ر له��م الب��ديل؛ لك�ن لي�س بح�ل ال��ترك،
لي��س بح��ل، ب��ل ل ب��د أن يواص��لوا التعل��م والحف��ظ عل��ى أي ح��ال؛ لك��ن يبق��ى أن��ك ل ب��د أن تربطه��م بالرفق��ة
وا مع الرفقة السيئة ثم بدل أن يتعلموا الخير يتعلمون الش��ر؛ لن بع�ض الن��اس يتع��ذر الصالحة؛ لئل ينزج_

أن��ا وال م��ا أرى أن ي��ذهب الولد التحفي��ظ خش��ية م��ن قرن���اء الس��وء، يعن���ي إذا ذهب���وا يم���رون: به��ذا يق��ول
البقال��ة، البقال��ة فيه��ا جم��ع م��ن الش��باب، وعن��دهم مخالف��ات وأحيان��ا7 ي��دخنون، وأحيان��ا7 ك��ذا، أيض��ا7 إذا رجع��وا
ذهب��وا إل��ى المس��جد، ذهب��وا إل��ى المدرس��ة، كي��ف سينش��أ الول��د به��ذه الطريق��ة، يعن��ي إذا كن��ت خائف��ا7 عليه��م
فاص���حبهم أو أص���حبهم م���ن يعتن���ي به���م، ول ش���ك أن الح���ديث ف���ي ه���ذا الب���اب ل ينته���ي، والولد واله���ل
مس��ئولية عظيم��ة، وحم��ل ثقي��ل، ح��تى أن بع��ض الن��اس يتمن��ى ف��ي ظ��ل الظ��روف ال��تي نعيش��ها م��ع فس��اد
الوضاع وكثرة المغريات، يتمنى أن�ه ك�ان عقيم�ا7؛ لن�ه ي��رى أن أولد فلن كي��ف ص��اروا؟ وق��د يك��ون ل�ديه

ليت��ه عقي��م، علي��ك ي��ا أخ��ي أن تب��ذل الس��بب، علي��ك أن: أولد أتعب��وه م��ا نج��ح ف��ي تربيته��م، م��ا أفل��ح، فيق��ول
تمتث��ل م��ا أم��رت ب��ه م��ن التك��اثر، تناس��لوا تك��اثروا ف��إني مك��اثر بك��م الم��م ي��وم القيام��ة، أن��ت أم��رت به��ذا،

،-ج��ل وعل-وأم��رت بب��ذل الس��بب ف��ي التربي��ة، كون��ك تنج��ح أو م��ا تنج��ح ه��ذا لي��س بي��دك، النت��ائج بي��د ال 
أن��ا وال أس��تطيع ال��دعوة؛ لك��ن دع��وت ودع��وت م��ا اس��تفاد: وق��ل مث��ل ه��ذا ف��ي ال��دعوة، دع��وة الن��اس، تق��ول

ا إ�ل���ى الل���ه�{ليس عليك إل أن تدعو : الناس مني، وما أشوف أثر واضح نقول س�ن� ق�و	ل� م+م�ن د�ع��� م�ن	 أ�ح	 و�



ين� ل�م� ن� ال	م�س	�� ق���ال� إ�ن�ن���ي م��� ا و� ال�ح� ل� ص��� ل���ى{] س��ورة فص��لت) 33[( }و�ع�م��� ع���و إ�ل���ى الل��Aه� ع� ب�يل�ي أ�د	 ه� س��� ق���ل	 ه���ذ�
م�ن� ات�ب�ع�ن�ي ير�ة; أ�ن�ا	 و� ولنا قدوة وأس��وة ف��ي النبي��اء، فم��ن النبي��اء م�ن ي��أتي ولي��س ]س��ورة يوس��ف) 108[( }ب�ص�

مع��ه أح��د، ف��أنت إذا ب��ذلت الس��بب ف��الجر مرت��ب عل��ى ب��ذل الس��بب، وحينئذ ل تي��أس وأج��رك ث��ابت، س��واء
م��ا جه��دي وأن��ا الض��عيف المس�كين م�ع: استفاد الهل، استفاد الولد، لكن ل بد أن تبذل السبب، ل تقول

ه��ذه اللت، وم��ع ه��ذه القن��وات، وم��ع ه��ذه الوس��ائل المفس��دة، أحيان��ا7 ينتف��ع النس��ان بكلم��ة واح��دة، وتنقل��ب
حياته رأسا7 على عقب، إذا خرجت من القلب، انتفع بها النسان، وكم رأينا من ناس في غاية م��ن الش��هر
والفساد، وأبواه على خطر عظيم منه، ثم بعد ذلك تجده في روض��ة المس��جد، وم�ن الس�ابقين إل��ى ال��دروس
العلمية، بل من العاملين على إنجاح الدروس العلمية، والمتابعين للدروس، والخادمين للدروس، فل ي��أس
فكي��ف يتمن��ى النس��ان أن يك��ون عقيم��ا7، ل ش��ك أن العق��م أفض��ل م��ن الولد م��ع ع��دم ب��ذل الس��بب؛ لن��ه
مسئول عنهم، مع الهمال بحيث يخرجوا مفسدين، وما ب�ذل أي س�بب، ه��ذا ل ش�ك أن ع�دم الول��د أفض��ل
منه، لمثل هذا النوع من الناس، أما من بذل السبب ولو لم يفلح في تربيته، ولو لم تترتب الث��ار، ول��و ل��م
يفلح في تربيته، ولو لم ت��ترتب الث��ار عل�ى ه�ذا الس�بب، ل ش��ك أن�ه خي��ر؛ لن�ه م�ع النص��وص ي��دور أم��ر
بالتكاثر فكاثر، أمر بالزواج تزوج، أمر بالتعدد فعدد، أمر بتكثير النسل فأكثر، وبذل الس�بب ف�ي التربي��ة؛

، ول ش��ك أن�ه كلم��ا ك��ثر التع��ب ك��ثر الج��ر، وه��ذه الظ��روف ال��تي-جل وعل-لكن ما أفلح، النتائج بيد ال 
نعيش��ها م��ع ك��ثرة المغري��ات، وك��ثرة المفس��دات ل ش��ك أنه��ا أعظ��م أج��ور م��ن قب��ل عش��رين وثلثي��ن وأربعي��ن

-ف��ي وق��ت الفت�ن-للعام��ل فيه��ن ((وخمس��ين س�نة، ول��ذا ج�اء ف��ي الح��ديث ف��ي المس��ند والس��نن بإس��ناد حس�ن 

يعن��ي م��ن الص��حابة أج��ر خمس��ين عل��ى م��اذا؟ ))بل منكم ((:منهم يا رسول ال؟ قال: قالوا)) أجر خمسين
عل��ى مث�ل ه�ذا الص��راع ال�ذي نعيش�ه، فنحت��اج إل�ى مزي��د م�ن الب��ذل ف��ي التربي��ة والت��وجيه والرعاي��ة والعناي��ة،

، ونكتف��ي به��ذا،-علي��ه الص��لة والس��لم-ليحص��ل لن��ا ه��ذا الج��ر العظي��م، ال��ذي وع��د ب��ه عل��ى لس��ان الن��بي 
. وال أعلم

.وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ا{: نريد من فضيلة الشيخ التعليق على قوله تعالى: طالب ال�ح� ك�ان� أ�ب�وه�م�ا ص� في] سورة الكهف) 82[( }و�
سورة الكهف؟

ا{-: جل وعل-أما بالنسبة لما جاء في أواخر سورة الكهف من قول ال  ال�ح� ك�ان� أ�ب�وه�م�ا ص� س�ورة) 82[( }و�
فل شك أن لصلح الب أثرا7 عظيما7 في صلح الولد، وجاء عن بعض السلف أن��ه يزي��د ف��ي ك��ل] الكهف

يوم ركعتين من أجل صلح ولده، ولصلح الب أثر في صلح ابنه؛ لنه قدوة صالحة، والقدوة لها من
الثر في سلوك الولد أكثر من أثر القول، ولذا جاء الترغيب في صلة النافلة أن تكون في البيت ليقتدي
به من ل يحضر الصلة في المسجد، فمن هذه الحيثية أث��ر ص��لح الوال��د ف��ي ص��لح الب��ن، وف��ي حف��ظ
الب��ن ف��ي حف��ظ الول��د، وف��ي حف��ظ م��ال الول��د رعاي��ة لح��ق الب، ول ش��ك أن مث��ل ه��ذا يوج��د، ولكن��ه لي��س

لص��لح أبيه��م؛- علي��ه الس��لم-بمط��رد، يعن��ي ك��ون أبوهم��ا ص��الحا7، وحص��ل لهم��ا م��ا حص��ل م��ن الخض��ر 
لكن هذا ليس بمطرد؛ لن صلح الب إذا لم يكن الولد قابل، نعم إذا كان في دائرة الدين الذي يدين ب��ه



ي�ت�ه���م{الب ينتف��ع، أم��ا إذا ك��ان الول��د ل��م يتب��ع أب��اه ف��ي دين��ه مث��ل ه��ذا ل ينتف��ع  ن�وا و�ات�ب�ع�ت	ه���م	 ذ�ر+ ين� آم� و�ال�ذ�
ء; ل�ه�م م+ن ش�ي	 ا أ�ل�ت	ن�اه�م م+ن	 ع�م� م� ي�ت�ه�م	 و� م	 ذ�ر+ ق	ن�ا ب�ه� يعن��ي م�ا نقص��ناهم م�ن] سورة الطور) 21[( }ب�إ�يم�ان; أ�ل	ح�

ن ك��انت أعم��الهم أق��ل، وأم��ا بالنس��بة لم��ا يتعل��ق ب��الولد الص��غار إذا Iعمله��م م��ن ش��يء فيلحق��وا بآب��ائهم وا
ليلن��ي منك��م((حضروا للمسجد، وكانوا مميزين، وسبقوا إلى القرب من المام، فجاء في الح��ديث الص�حيح 

يعن�����ي الكب�����ار، أص�����حاب العق�����ول، أص�����حاب الحج�����ا، بحي�����ث إذا أخط�����أ الم�����ام ))أول�����وا الحلم والنه�����ى
يستطيعون الرد علي�ه والفت��ح علي��ه، وه��ذا ل ش��ك أن�ه أم��ر للكب��ار بالمب��ادرة، ولي��س ه��و ط��ردا7 للص��غار ع�ن

علي�ه-الحضور المبكر، والقرب من المام، والقاعدة من سبق إل�ى م�ا ل��م يس��بق إلي�ه فه��و أح��ق ب�ه، فق�وله 
اللم هذه لم الم��ر، فه��ي أم��ر للكب��ار بالتق��دم وليس��ت ط��ردا7 للص��غار م��ن أن ))ليلني((-: الصلة والسلم

.يقربوا من المام لتقدمهم ويسبقوا إلى ما لم يسبقوا إليه

كثير من الباء لم يبذلوا الكثير من السباب لتوجيه أبنائهم ثم إذا حصل عقوق بع��د ذل��ك ب��دئوا: طالب
بالدعاء عليهم بدل� من الدعاء لهم فما نصيحتكم حفظكم ال؟

ل ش��ك أن مث��ل ه��ذا إس��اءة عل��ى إس��اءة، تفري��ط ث��م بع��د ذل��ك ف��ي النهاي��ة ي��دع عليه��م، وج��اء النه��ي ع��ن
ال���دعاء ع���ن النف���س والم���ال والول���د خش���ية أن تواف���ق س���اعة إجاب���ة يج���اب ه���ذا ال���دعاء، ث���م ين���دم ندام���ة ل
تع��وض، ول يمك��ن اس��تدراكها ولة س��اعة من��دم، فعل��ى الب أن يب��ذل النص��ح، ويس���تفرغ الجه��د ف��ي تربي��ة
أولده، وم����ع ذل����ك ي����دعو له����م ف����ي ح����ال ص����لحهم، وقب����ل ص����لحهم ي����دعو له����م بالص����لح، وي����دعو له����م

.بالستمرار عليه، والتوفيق لهم في الدنيا والخرة

يا شيخ أنا مؤذن الذان الول فيلزم أن أروح المسجد فه�ل يل�زم أن�ي أوق�ظ أهل�ي أو أأذن، وه�ل: طالب
الفضل أوقظ أهلي أم أجلس إلى الشروق اقرأ القرآن؟

إن كان المراد بالهل من تلزمهم صلة الجماعة، فعليك أن توقظهم قبل أن تخ��رج إل��ى الص��لة، ليتمكن��وا
ن ك���انوا مم���ن ل يلزمه���م ص���لة Iم���ن الص���لة ف���ي المس���جد، وبع���د الص���لة تجل���س ح���تى ترتف���ع الش���مس، وا
يقاظ��ك له��م أفض��ل م��ن بق��ائك ف��ي Iالجماع��ة، ويغل��ب عل��ى ظن��ك أنه��م ل��م يس��تيقظوا فخروج��ك إل��ى ال��بيت وا

.المسجد

بالنسبة لواحد متزوج بزوجة وهو مرتاح فهل يلزمه بالتعدد؟: طالب
ليس بلزم ول واجب، هذا خلف بين أهل العلم في الصل، هل ه��و التع��دد أو الواح��دة؟ وم��ا ع��دا التعدد

ر�ب��اع�{ذلك يندب إليه يندب إلى الثانية والثالثة والرابعة  ث�ل�ث� و� ث	ن��ى و� وا	 م�ا ط�اب� ل�ك�م م+�ن� الن+س��اء م� }ف�انك�ح�

ول ش��ك أن الموازن��ة ف��ي مث��ل ه��ذا الب��اب بي��ن المص��الح والمفاس��د أم��ر مطل��وب ش��رعا7،] س��ورة النس��اء) 3[(
فبعض الناس ل يستطيع العدل ول يغلب على ظنه العدل، فمثل هذا ل يعدد، أو ل يستطيع النفق��ة عل��ى

ن ك����ان الوع����د م����ن ال  Iبالغن����اء إذا ت����زوج، فس����وف يغنيه����م ال م����ن فض����له،- تب����ارك وتع����الى-الجمي����ع وا
المقصود أن مثل هذا كل إنسان أدرى بمصالحه، والنسان إذا كان مرتاح مع زوجته الولى ويخشى من

.أن تتكدر حياته، فل شك أن الواحدة تكفيه

يا شيخ بالنسبة للجاليات الباكستانيين والفغانيين ما يعرفون اللغة العربية كي��ف التعام��ل معه��م: طالب



وبالنسبة للزوجة والولد؟
من ل يعرف اللغة يتعامل معه بواس��طة الم��ترجم عل�ى أن يك�ون الم��ترجم ثق�ة، ويع��رف اللغ�ة الم��ترجم له�ا،
واللغة الصلية التي يترجم تكون لديه معرفة تامة بمعاني ومفردات اللغتين التي ت��ترجم منه��ا، واللغ��ة ال��تي
ي��ترجم إليه��ا، ويك��ون ثق��ة ل ب��د أن يك��ون ثق��ة، لئل يح���رف الكلم، فه���ؤلء ال��ذين ل يعرف���ون العربي���ة إنم��ا

.يتعامل معهم بواسطة المترجمين الثقات

إذا أت��اكم م��ن ترض��ون دين��ه وخلق��ه((-: ص��لى ال علي��ه وس��لم - ورد ف��ي ح��ديث ع��ن الن��بي : ط��الب
:تنك��ح الم��رأة لرب��ع((: في اختي��ار الزوج��ة- عليه الصلة والسلم-وقوله  ))فزوجوه إل تفعلوه تكن فتنة

م��ن ترض��ون((: ه��ل هن�اك ف�رق بي�ن ق�وله: تقول ))لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين
ولم يذكر الخلق، وهل في المسألة عموم أم خصوص؟ ))فاظفر بذات الدين((: وقوله ))دينه وخلقه

من متطلبات الدين الخلق، ونقص الدين يظهر في نقص الخلق، نعم قد يكون النسان جب��ل عل��ى الخل��ق
الحسن وعن��ده مخالف�ات، وق��د يك��ون جب��ل عل��ى الش��دة والفضاض��ة وه��و حري��ص عل��ى إقام�ة ش��عائر ال��دين،
ومتصف به، وحريص عليه؛ لكن على كل حال الخلق في الصل م��ن متطلب��ات ال��دين، ف��الخلق مطل��وب
م��ن الجمي��ع، كم��ا أن ال��دين مطل��وب م��ن الطرفي��ن، عل��ى ك��ل ح��ال ال��دين ذكرن��ا أن الخل��ق م��ن متطلب��ات
الدين، فالمرأة التي خلقها سيئ ل شك أن نقصها ف��ي دينه��ا بق��در نق��ص ه��ذا الخل��ق، ف��الخلق مطل��وب م��ن
ل ل يتيس��ر العي��ش المطل��وب والحي��اة المطمئن��ة بي��ن الزوجي��ن م��ع أن ف��ي الخل��ق ش��يء، س��واء Iالجمي��ع، وا
كان من الرجل أو من المرأة، لكن ظهوره في الرجل ال��ذي بي�ده الس�لطة والتنص��يص علي�ه بالنس��بة للرج�ل،
وطلبه من الرجل أكثر؛ لنه إذا كان ذا خلق سيئ ل شك أنه يتسلط على المرأة، بينما المرأة لو كان ف��ي
خلقها شيء فإنها باعتبار موقعها وللرجال عليهن درجة فإنها لن تتسلط عليه؛ لن الحل بي��ده، ول��ذا ن��ص

ل فهو في الصل مطلوب من الطرفين Iعليه في جانب الرجل، ولم ينص عليه في جانب المرأة، وا.

من الذي ي�عد طالبا� للعلم؟: طالب
ط��الب العل��م ه��و ال��ذي عن��ده ش��يء م��ن العل��م، وه��ذه ل ش��ك أنه��ا م��ن الم��ور النس��بية، والعل��م ل يمك��ن أن

ل	م� إ�ل� ق�ل�يل�{: يقول- عز وجل-يحاط به وال  ا أ�وت�يت�م م+ن ال	ع� م� ومهما بلغ الش��خص ]سورة السراء) 85[( }و�
ل	�م� إ�ل� ق�ل�يل�{من العلم فإنه لن يخ��رج ع��ن دائرة ه��ذه الي��ة  ا أ�وت�يت��م م+�ن ال	ع� م�� وق��د يوص��ف النس��ان ب��أنه }و�

من بحور العلم، كما في تراجم بعض أهل العلم، ولن يخرج عن هذه الية، ومع ذلك هذه المور نس��بية،
إذا حوا شيئا7 من مبادئ العلوم، وحفظ بعض المتون في العلوم الشرعية المطلوب��ة وفهمه��ا ف��إنه يك��ون م��ن

ذا استطاع تقريرها وتدريسها وتعليمها لغيره صار من أهل العلم Iطلب العلم، وا.

لكن كأنه يسأل عن الختان؟ ) السؤال غير واضح ( :طالب
الختان من سنن الفطرة، وهو بالنسبة للذكور واجب؛ لنه ل يتم التطه��ر إل ب��ه، والتطه��ر واج��ب، إذا7 ه��و
واج���ب، وه���ذا مح���ل يك���اد أن يك���ون متفق���ا7 علي���ه بي���ن أه���ل العل���م، وأم���ا بالنس���بة للنس���اء فه���و مكرم���ة، وه���و

.فضيلة، وهو أنظر وأحسن وأفضل؛ لكن ليس بواجب ل يأثم من تركه

لكن كأنه يسأل عن الموسيقى؟) السؤال غير واضح ( :طالب



الموسيقى معروف أنها من المعازف التي جاءت الشريعة بمحقه�ا وتحريمه��ا، وج��اء ف��ي الح��ديث الص��حيح
ف��ي البخ��اري وأختل��ف ف��ي تعليق�ه ووص��له، وعل��ى ك�ل ح�ال ه��و ص��حيح س��واء ك�ان معلق��ا7 أو موص��ول7، م�ن

ليك���ونن م���ن أم���تي أق���وام يس���تحلون الح���ر والحري���ر والخم���ر((: ح���ديث أب���ي ع���امر أو أب���ي مال���ك الش���عري
والس��تحلل ل يك��ون إل للمح��رم، ف��دل عل��ى أن المع��ازف محرم��ة، والموس��يقى منه��ا، فتعلمه��ا ))والمع��ازف

.حرام، ومزاولتها كذلك، واستماعها كذلك كلها محرم

كأنه يسأل عن البيع والشراء عن طريق النترنت؟) السؤال غير واضح ( :طالب
بعت���ك ه���ذه الس���لعة بمبل���غ ك���ذا، ويق���ول الط���رف: والش���راء يك���ون باليج���اب والقب���ول ب���أن يق���ول الب���ائع ال���بيع
.اشتريت، سواء كان مشافهة أو بالهاتف أو بالنترنت، ثم بعد ذلك إذا حدث التفرق لزم البيع: الخر

أن ل�ه ابن�ا� ذكي�ا� ول الحم�د يعلم�ه أص�ول ال�دين؛ لك�ن الب�ن يط�رح علي�ه: سائل من فرنسا يقول: طالب
أسئلة تحرج الوالد؛ لنه قليل العلم، فما هي نصيحتكم لهذا الوالد؟

هذا الوالد إذا كان ل يستطيع الجابة على أسئلة هذا الولد يحيله إلى من يستطيع الجابة، أو يحضر له
ح��ل الس��ئلة بواس��طة م��ن ل��ديه- إن ش��اء ال-م��ن يس��تطيع الجاب��ة ع��ن ه��ذه الس��ئلة المحرج��ة ل��ه، ويت��م 

.الخبرة والمعرفة في مثل هذه الشكالت

ص�لى- فضيلة الش�يخ ف�ي الص�حيح م�ن ح�ديث اب�ن عم�ر أن رس�ول ال : هذا سائل يسأل يقول: طالب
، وكلكم مسئول عن رعيته((: قال- ال عليه وسلم  الحديث، هذا الحديث ل�ه دلل�ة عظيم�ة، ))كلكم راع;

وأن المسئولية عظيمة ما توجيهكم حفظكم ال للس�ر م�ن خلل ه�ذا الح�ديث، وه�ل إذا جاه�د النس�ان
أهل بيته في التربية يخفف عنه في السؤال؟

هذا هو موضوع ال��درس، يعن��ي المس��ئولية ف��ي التربي��ة والتعلي��م م��ن قب��ل الوال��د، وم��ن قب��ل الم، فالوال��د راع
في أهل بيته، ومسئول عن رعيته، فإذا ب��ذل الس��بب ف��ي تنش��ئة الول��د واله��ل عل��ى ال��دين والخي��ر والفض��ل
وعل��ى العل��م والعم��ل حينئذ ت��برأ ذمت��ه، ول��و ل��م ي��درك المطل��وب، فعلي��ه أن يب��ذل الس�بب فه��و مس��ئول عنه�م،

.فإذا بذل السبب معهم واستفرغ وسعه فإنه تبرأ ذمته

هل يلزم رب السرة في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر خاصة م�ع أه��ل بيت�ه أن يك�ون ف�اعل�: طالب
للمعروف أو تاركا� للمنكر؟

ل شك أن المر والناهي عليه أن يفعل ما يأمر به، ويجتنب ما ينه��ى عن��ه، وق��د ج��اء ال��ذم ف��ي نص��وص
ا{الكتاب والسنة لمن يأمر بالشيء ولم يفعله، وينهى عن الشيء ويرتكبه  ند� الل�ه� أ�ن ت�ق�ول�وا م�� ك�ب�ر� م�ق	ت�ا ع�

لك��ن لي��س ه��ذا بش��رط للم��ر ول للنه��ي، ول يش��ترط ف��ي الم��ر والن��اهي أن] س��ورة الص��ف) 3[( }ل� ت�ف	ع�ل��ون�
ن Iن ك��ان تارك��ا7 ل��ه، وينه��ى ع��ن الش��يء وا Iيكون معصوما7، بل يق��رر أه��ل العل��م أن ل��ه أن ي��أمر بالش��يء وا

.كان مرتكبا7 له، والجهات منفكة، له أجر المر والنهي، وعليه إثم المخالفة

أمنع ابني من اللتحاق بحلقة تحفيظ الق�رآن لي�س خش�ية علي�ه م�ن ص�حبة س�يئة: سائلة تقول: طالب
ف�ي الطري�ق أو مخ�اطر في�ه، ب�ل خش�ية علي�ه م�ن الت�أثر بأفك�ار تكفيري�ة أو تفجيري�ة م�ن بع�ض طلب

الحلقات أو مشرفيها، فما هو السلوب المثل لقناعها؟



ه���ذا م���ن تل���بيس الش���يطان، وأس���لوب م���ن أس���اليبه الم���اكرة ليص���د الناش���ئة ع���ن حف���ظ الق���رآن، نع���م إذا وج���د
ش��خص بعين��ه ع��رف به��ذا الم��ر اس��تفاض عن��ه ه��ذا الم��ر أو حف��ظ م��ن قب��ل أن��ه ي��دعو إل��ى ه��ذا الم��ر،
يحذر منه، ويبعد الشاب عنه؛ لكن ل يعمم القول أنه يخشى، هذا ل شك أن�ه م�ن تهوي��ل الش�يطان، وم��ن

.وسائله في الصد عن حفظ القرآن

زوج�ي أدخ�ل ال�دش ف�ي ال�بيت بحج�ة س�ماع الخب�ار والرياض�ة، فم�ا تنص�حون أن: سائلة تقول: طالب
أفعل له ولولدي؟

على كل حال يجب عليك أن ل تنظري إليه، يحرم عليك النظر فيه، ول يجوز لك أن تمكني أولدك من��ه
وأنتW تقدرين على ذلك، إن جعل في مكان مستقل ل في مكان عام يشاهده الولد م��ن بني��ن وبن��ات فه��ذا
ل ش��ك أن��ه أق��ل ض��ررا7، وعل��ى الم��رأة أن تت��ابع نص��حها لزوجه��ا ب��إخراجه وتص��ر علي��ه ب��ذلك؛ لن��ه مع��ول
هدم، نسأل ال السلمة والعافية، وداعية إلى الفجور والعهر والفساد والش��بهات والش��هوات، وك��م م��ن بي��ت

.وقعت فيه الفواحش بين المحارم بسبب هذه اللت، نسأل ال السلمة والعافية

واض�ربوهم((هل يجوز ضرب الولد خصوص�ا� لداء ص�لة الفج�ر، كم�ا ثب�ت ف�ي الح�ديث : يقول: طالب
؟))عليها لعشر

.نعم إذا أتموا عشر سنوات يضربون عليها ضربا7 غير مبرح

ما الكتب العلمية الضرورية التي يحسن توفرها في البيت، والتي تناسب أفراد السرة؟: يقول: طالب
ش��ك أن أف��راد الس��رة متف��اوتون فيه��م الع��امي، وفيه��م المبت��دئ، وفيه��م المتوس��ط، وق��د يك��ون فيه��م ط��الب ل

علم مدرك، ولكل فئة من هذه الفئات ما يناسبه م�ن الكت��ب، وهن��اك مجموع��ة م��ن الش��رطة انتش��رت باس��م
.كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ بدءا7 من أول كتاب يقرأ إلى آخر كتاب

ما الحكم في تحديد النسل وذلك مقابل في حسن تربية الولد وتوجيههم؟: يقول: طالب
إذا كان هذا هو الهدف ف��ي تحدي��د النس��ل م��ن أج��ل الت��وجيه والتربي��ة، وأن��ه ل يس��تطيع أن يرب��ي أك��ثر م��ن
واح��د ف��ي آن واح��د مث��ل ه��ذا ل ش��ك أن��ه خط��أ ل ينبغ��ي؛ لن المس��لم مط��الب بالتك��اثر بالمك��اثرة ليب��اهي

أمت��ه بغيره��ا م��ن الم��م، وه��ؤلء الولد إذا ك��ثروا ل ش��ك أنه��م يعين��ون عل��ى- عليه الص��لة والس��لم-النبي 
التربية، وبعضهم يعين عل��ى بع��ض، وم��ا يص��رف للواح��د يص��رف للجم��ع، فك��ون النس��ان يرب��ي أك��ثر م��ن
واحد في آن واحد يعين بعضهم بعضا7 على التربية، ويوضح بعضهم لبعض، والكبير يكون قدوة لمن هو

.أصغر منه، وهكذا والتجربة شاهدة بذلك

نرجو توجيه كلمة للباء الذين ل يحرصون على صلة الجماعة، وخاص��ة ص�لة الص�بح: يقول: طالب
مع توجيههم ببذل السباب في ذلك؟

نعم يوجد من يتهاون في صلة الصبح بسبب السهر، يعني انتشر بين المسلمين م��ع الس��ف الش��ديد ف��ي
ذا اجتم���ع مع���ه ع���دم ب���ذل الس���بب ف���إن النس���ان ل Iالس���نوات الخي���رة الس���هر، ول ش���ك أن���ه م���ن الموان���ع، وا
يس���تطيع القي���ام إذا ل���م يك���ن هن���اك وازع ق���وي، وداف���ع ق���وي لداء ه���ذه الص���لة، فه���ذه الص���لة عل���ى وج���ه
ن ك��انت ف��ي الش��تاء فبع��د أن Iالخص��وص، إن ك��انت ف��ي الص��يف فاللي��ل قص��ير والقي��ام إليه��ا ثقي��ل ج��دا7، وا



يحس النسان بالدفء وتحت الغطية يصعب عليه القيام إل�ى ض��د ه�ذه الحال�ة، فعل��ى النس�ان أن يب�ذل
الس��باب ال��تي تجعل��ه يس��تيقظ إل��ى ه��ذه الص��لة فيجع��ل ل��ه منبه��ات ويعه��د إل��ى م��ن ي��وقظه إل��ى الص��لة،

.ويمنع ويقطع دابر الموانع التي تمنعه من القيام كالسهر والشبع وغيرهما

سؤال من المغرب أنا الن مخطوبة لشخص يعمل في محل كبير في الخ�ارج، وه�ذا المح�ل يب�اع: طالب
فيه الخمر، فهل يجوز لي أن أستمر في هذه العلقة؟

علي��ك ي��ا أخ��ت أن تبح��ثي ع��ن ال��زوج الص��الح، فكم��ا أن الرج��ل مط��الب ب��أن يبح��ث ع��ن الم��رأة الص��الحة
فعلى المرأة أن تبحث عن الزوج الص��الح، ول��و ك��ان ذل��ك بإه��داء نفس��ها إل��ى م��ن تظ��ن في��ه الص��لح، وق��د
حصل هذا من خيار المة فعثمان بن عفان خليفة المسلمين يعرض عل��ى عب��د ال ب��ن مس��عود ابنت��ه ه��ل

إنم��ا ق��ال الن��بي: ل��ك ي��ا أب��ا عب��د الرحم��ن بفت��اة تعي��د ل��ك م��ا مض��ى م��ن ش��بابك؟ فق��ال عب��د ال ب��ن مس��عود
فعليه��ا أن تبح��ث ع��ن ))ي��ا معش��ر الش��باب م��ن اس��تطاع منك��م الب��اءة فلي��تزوج((-: علي��ه الص��لة والس��لم-

ال��زوج الص��الح، ول تواف��ق عل��ى مث��ل ه��ذا؛ لن ال��زوج الص��الح يعينه��ا عل��ى الثب��ات، ومث��ل ه��ذا يس��هل له��ا
.النحراف، نسأل ال السلمة والعافية

ارتبط�ت م�ع ام�رأة عل�ى عق�د ش�رعي، وعق�د م�دني ول�م أدخ�ل به�ا،: هذا سائل م�ن الج�زائر يق�ول: طالب
فهل يجوز لي أن أخلو معها؟

إذا ت��م العق��د الش��رعي باليج��اب والقب��ول بحض��ور ال��ولي والش���هود فه��ي زوجت��ه يفع��ل معه��ا م��ا يفع��ل نع��م
الرجل مع زوجته إذا تم ذلك باليجاب والقبول بحضور ال��ولي، اليج��اب إنم��ا يك��ون م��ن ال��ولي وبحض��ور

.الشهود فإنها زوجته

بع�ض الفتي�ات المت�دينات ترف�ض ال�زواج إل م�ن رج�ل عل�ى مس�توى الت�دين ولك�ن: س�ائلة تق�ول: ط�الب
ليس�ت ذات أهمي�ة مث�ل إعف�اء اللحي�ة مثل� أو ع�دم الهتم�ام ب�العلم الش�رعي بحج�ة أنه�ا ل........ يراها

فما توجيهكم في مثل هذه الحالة؟  .......تأمنه على دينها
الزوج ما دام في دائرة السلم، ول يرتكب أم��را7 يتع��دى ض��رره عليه��ا، ويح��افظ عل��ى الص��لوات، ول يتن��اول
المس��كرات ول المخ��درات ال��تي ض��ررها يتع��دى فم��ا ع��دى ذل��ك تح��رص عل��ى الكم��ال، ف��إن ل��م يتيس��ر فل
يضيع عمرها بل زوج، فالزوج من فاسق فسقه لزم له ل يتعدى إليها ل شك أنه أفضل م��ن البق��اء ب��دون
زوج، ومع ذلك تتابع النصح له والت��وجيه عل�ه أن يل��تزم وي��ترك ه��ذه المخالف��ات، أم��ا م��ا يتع��دى ض��رره م�ن
ش���رب للمس���كرات أو المخ���درات، أو يك���ون أث���ره ف���ي ال���دين بالغ���ا7 ك���ترك الص���لة مثل7 فمث���ل ه���ذا ل يج���وز

.التنازل معه

أنا أدرس في مدرسة وفي كلية أهلية فهل يجوز الغ�ش ف�ي المتحان�ات علم�ا�: هذه سائلة تقول: طالب
أن الكلية تتبع أسلوبا� تجاريا� أي حص�ول نس�بة ك�بيرة م�ن الطالب�ات الراس�بات م�ن أج�ل تف�ادي الخس�ارة

المالية؟
الغ���ش ه���ذا ال���ذي يس���ميه الن���اس غ��ش ف���ي المتحان���ات ه���و ف���ي الحقيق���ة خيان���ة، خيان���ة للمان���ة نس���أل ال
السلمة والعافية، سواء كان ممن باشر هذا المر بنفسه بأن أخذ الجواب من غيره أو مم��ن لقن��ه الج��واب



ذا اؤتم��ن خ�ان، وق��د اؤتم�ن عل��ى Iكلهم قد خانوا المانة، والخيانة هذه ل ش�ك أنه��ا م�ن علم�ات النف�اق، وا
ه��ذا العل��م س��واء يس��توي ب��ذلك الم��درس ال��ذي يمك��ن الط��الب أو المدرس��ة تمك��ن الطالب��ة، أو الطالب��ة ال��تي
تخون هذه المانة فتحصل على الجوبة من غيرها، ولو ك�ان م�ن غي�ر عل�م لم�ن ق��ام عليه�ا، فه�ذه خيان��ة

.ل تجوز بحال

كيف نوف�ق بي�ن تربي��ة الولد وال��زواج بالثاني��ة، وه��ل يس��قط ح�ق ال��زواج: هذا سائل يسأل يقول: طالب
بالثانية إذا كان يؤثر على تربية الولد؟

-ص��لى ال علي��ه وس��لم-المسألة مسألة تسديد ومقارب��ة، ف��إذا ك��ان ل��دى النس��ان الق��درة عل��ى التع��دد ف��النبي 

ر�ب��اع�{: يق��ول- ج��ل وعل-وأم��ر ب��الزواج، وال  ))تزوج��وا((: قال ث�ل�ث� و� ث	ن��ى و� فالتع��دد ]س��ورة النس��اء) 3[( }م�
، وقد توفي عن تسع نسوة؛ لكن غيره من أمته ل يجوز له أن يزيد على-عليه الصلة والسلم-من سنته 

أربع فإذا كان الزواج من الثانية يتيح له فرصة الراحة والطمئنان، ول ي��ؤثر عل��ى حي��اته العلمي��ة والعملي��ة
ن كان له تأثير على حياته العلمية والعملية أو يكون سببا7 في النصراف عن أولده Iل شك أنه أفضل، وا

.وتربيتهم وليس الداعي إليه قويا7 فتركه أولى

ما واجبنا وتوجيهكم تجاه ما يغزونا من تحرير للمرأة وتغريب للطفل؟: السائل يقول: طالب
أن هن��اك دع��اة عل��ى أب��واب- ص��لى ال علي��ه وس��لم-ه��ؤلء ال��دعاة دع��اة الش��ر والفس��اد، وق��د أخ��بر الن��بي 

جهنم، ل شك أنهم يريدون إفساد المرأة، تحرير المرأة يعني إفسادها، خروجها عن حدود الدين والعف��ة، ل
ن لبس���ت لب���اس Iش���ك أنه���م خون���ة يري���دون أن يعبث���وا ب���أعراض المس���لمين، ومح���ارم المس���لمين ودع���اواهم وا
النص��ح والش��فق عل��ى الم��رأة ل ش��ك أنه��ا دع��وات مغلف��ة، وه��ي ف��ي الحقيق��ة باطل��ة، ولن��ا فيم��ن جاورن��ا م��ن
البلدان الذين سعوا في هذا الباب، وقطعوا فيه شوطا7 كبيرا7 عبرة وأس��وة، علين��ا أن نعت��بر ونزدج��ر لئل نق��ع
فيما وقعوا فيه، ولنا في نصوصنا م��ن الكت��اب والس��نة ال��ذي ت��أمر الم��رأة ب��القرار وبالعف��ة والس��تر م��ا يكفين��ا

.عن الدعوات الوافدة

إذا أم�رت أولدي وأه�ل بي�تي ب�أمر م�ن الم�ور ال�تي ه�ي تط�وع كص�يام تط�وع وقي�ام اللي�ل: يقول: طالب
وأبوا فألحيت عليهم بالزجر والضرب فهل فعلي صحيح؟

عليك أن تؤكد عليهم لكن ل تضربهم إل على ترك الصلة، وم��ا ع��داها ل يض��ربون إل عل��ى الواجب��ات،
أما السنن فيوجهون إليها ويحرص عليهم ومع ذل��ك ت��برأ ذمت��ك، وح��اول به��م م��رة ثاني��ة وثالث��ة، وكلم��ا ج��اء
مناسبة مرهم بذلك ورغبهم فيه، واذكر لهم من النصوص ما يحثهم عل��ى ذل��ك، ول��و جعل��ت له��م مس��ابقات

.وجوائز تحفزهم على هذا كان هذا وسيلة من وسائل القبول

 


